
 

Hulladékgazdálkodási rajzpályázat 

 

Diákjaink rendszeresen vesznek részt iskolai és városi rajzpályázatokon. Ezúttal 

a város hulladékgazdálkodás témában hirdetett pályázatot. 

Több iskolából érkeztek rajzok, éppen ezért nagyon büszkék vagyunk azon 

tanulóinkra, akik kiemelkedő munkájukkal helyezést értek el.  

A díjkiosztó ünnepségre 2015. november 12-én a Polgármesteri Hivatal 

dísztermében került sor. Iskolánk 3 diákja részt vehetett ezen az ünnepségen, 

ahol az oklevelek mellett értékes jutalmakat vehettek át felkészítő tanáraikkal 

együtt. 

                                                            Gratulálunk nekik! 

 

Díjazott tanulóink:                                     Felkészítő tanárok: 

Kelemen Panni 2.a                                     Csordásné Csőszi Melinda 

Hotorán Mirjam 3.b                                   Hajós Enikő 

Pálkerti Emma 4.c                                      Virág Csilla 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hotorán Mirjam 3. osztályos tanuló a hulladékgazdálkodási rajzpályázaton 

kategóriájában II. helyezést ért el. 2015. november 12-én a Bajai Polgármesteri 

Hivatal dísztermében került sor a díjkiosztó ünnepségre.  

Több, mint 35 iskolából érkeztek be pályázatok, számuk meghaladta a kétszázat. 

Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Mirjam ennyi sok pályázó közül ilyen 

szép helyezést ért el.  

Dr. Rendes Béláné festőművész és Sipos Loránd képzőművész zsűrizte a rajzokat, 

valamint az értékes jutalmakat is ők osztották ki a gyerekeknek, illetve a felkészítő 

tanároknak. 

A szép oklevél mellé egy igazán érdekes társasjátékot kapott jutalmul: „A nagy 

bajai recept túra” nevet viselő kulináris társasjátékot. 

Az ünnepélyes díjkiosztó után egy kis fogadás volt a résztvevők számára a 

Borbíró teremben, ahol pogácsa és üdítőital várta a díjazottakat és a kísérőket. 

Hajós Enikő 

 



 



 

 

 

 



A 4. c szívesen rajzol a pályázatokra. Több tanulóm is beadta a 

munkáját a környezetvédelem témában az osztályomból. Közülük 

Pálkerti Emma rajza nyerte el a zsűri tetszését. Maga a rajz témája az 

erdőben játszódik növények és állatok részvételével, ahol az emberek 

vigyáznak az erdő és környezetük tisztaságára és rendjére, színes 

ceruza technika alkalmazásával. A rajz technikája választható volt. 

Mintegy 200 alkotás közül évfolyamonként díjazták a legjobb három 

alkotást. A zsűri tagjai Rendes Béláné (Kati néni) és Sípos Lóránd 

alkotta. Nagy örömünkre a 4. évfolyamban I. helyezést ért el Emma. A 

bajai városháza dísztermében rendezték meg a díjkiosztót és a 

díjazottak kiállítását. Minden díjazott és felkészítője szép ajándékot 

kapott. Az ünnepség után állófogadás volt. 

Pálkerti Emma 4. c (I. helyezés)                                                       

Virág Csilla (osztályfőnök) 

 

 


